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Vistos. 

Recebo a petição e documentos de fls. 305/310, como emenda à 
inicial. 

À Distribuição para retificação do valor da causa, conforme valor 
apontado à fl. 306. 

Do requerimento de pagamento das custas ao final: 

Entendo que, no caso, o pagamento de custas ao final deve ser 
deferido. Isso porque, estando a empresa com graves problemas financeiros e que o 
objetivo da recuperação judicial é permitir que a empresa devedora supere a crise 
financeira, nada mais justo que deferir o pagamento das custas no final do processo. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇAO DE 
RESPONSABILIDADE DE SÔCIO. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. 
POSSIBILIDADE. Diante da alegação da agravante, no sentido de estar 
atravessando séria crise econômico-financeira, considerando o procedimento 
de recuperação Judicial, mostra-se razoável o deferimento do pedido de 
recolhimento de custas ao final. Tal medida não acarreta prejuízo ao processo 
e resguarda a parte do risco de danos de difícil reparação. R E C U R S O 
PROVIDO, EM DECISAO MONOCRÂTICA. (Agravo de Instrumento N" 
70067205138. Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias 
Almeida, Julgado em 16/12/2015). Grifei 

Assim, DEFIRO o pedido, autorizando a parte autora a efetivar o 
pagamento das custas ao final do processo. 

Do pedido de processamento da Recuperação Judicial da empresa 
DANIELSSON E KOl^ING LTDA - PASSAPORT: 

A lef 11101/2005 prevê em seu artigo 51 alguns documentos que 
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são indispensáveis à propositura da recuperação judicial. Passo, então, a analisar os 
requisitos previstos no art. 51 da Lei n° 11.101/2005, uma vez que constam nos 
autos: 

1) a exposição da situação patrimonial da devedora (DANIELSSON E 
KOLLING LTDA - PASSAPORT) e das razões da crise econômico-financeira. 
que estão devidamente descritas na petição inicial: fls. 02/23. 

2) as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios 
sociais, consoante segue a seguir a) balanço patrimonial: fís. 87/93; b) 
demonstração de resultados acumulados: fls. 86, 89 e 94/95; c) demonstração 
do resultado desde o último exercício social: fls. 94/95; d) relatório gerencial 
de fluxo de caixa e de sua projeção: fls. 307/310. 

3) a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 
obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 
natureza, a classifícação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua 
origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registn}s 
contábeis de cada transação pendente: fls. 96/98 e 99/238. 

4) a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 
funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 
correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 
pendentes de pagamento: fí. 238. 

5) certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o 
ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores: 
fls. 240/250. 

6) a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 
administradores do devedor fls. 251/257. 

7) os extratos atualizados das contas bancárias das devedoras e de suas 
eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos 
de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 
instituições financeiras: fls. 259/298. 

8) certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou 
sede do devedor e naquelas onde possui filial: fl. 301.r^ 

9) a relação, subscrita pelas devedoras, de todas as açôes judiciais em que 
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estas figurem como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a 
estimativa dos respectivos valores demandados: fl. 302. 

Diante do preenchimento pela requerente dos requisitos legais, 
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, nos termos do 
art. 52 da Lei n. 11.101/2005: 

a) nomeio administrador judicial o Dr. Genil Andreatta, brasileiro, 
advogado (OAB/RS 48.432) e contador, com escritório profissional na rua Sete de 
Setembro, n° 1531, centro. Santo Ângelo - RS, telefone: 55-3312-2045 / 9961-8281, 
e-mail: genilandreatta@terra.com.br / genil@genilandreatta.com.br , o qual deverá 
ser intimado pessoalmente para assinar, em 48 horas, o termo de compromisso, na 
forma do art. 33 da Lei n. 11.101/2005; 

b) determino a dispensa da apresentação de certidões negativas 
para que o devedor exerça as suas atividades, exceto para contratação com o Poder 
Público ou para recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios, 
observando o disposto no art. 69 da citada legislação (em todos os atos, contratos e 
documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial 
deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação 
Judicial"); 

c) suspendo todas as ações e execuções que tramitam contra as 
requerentes e eventuais sócios solidários (art. 6° caput, LRJ), permanecendo os 
respectivos autos no juízo onde se processam, e, observadas as exceções de 
que tratam os §§ 1°, 2° e 7° do artigo 6° e aquelas mencionadas pelo art. 49, §§ 3° e 
4°, todos da LRJ, cabendo às devedoras proceder à comunicação da suspensão aos 
respectivos juízos; 

d) determino a suspensão do curso dos prazos de prescrição das 
ações e execuções em face do devedor pelo prazo improrrogável de cento e oitenta 
(180) dias, conforme o art. &\%A°áa Lei de Recuperação e Falência; 

e) determ nd que as requerentes informem a este juízo as ações 
novas que forem ajuizadas em seu desfavor, tão logo recebam a citação (art. 6°, § 6°, 
inc. II); J 
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f) a requerente deverá apresentar mensalmente, em incidente 
separado, enquanto se processar a recuperação, as contas demonstrativas de 
receitas e despesas (balancetes), sob pena de destituição de seus administradores, 
nos termos do art. 52, IV, da Lei n" 11.101/05; 

g) expeça-se o edital na fornia do art. 52, § 1°, da Lei n° 11.101/2005. 
A Sra. Escrivã fica autorizada a solicitar à recuperanda, por meio da via eletrõnica, a 
relação dos credores, em arquivo de texto, para a elaboração do edital; 

h) intimem-se, pessoalmente, o representante do Ministério Público, 
da Fazenda Pública Federal e das Fazendas Públicas estaduais e Municipais onde a , 
requerente tenha sede e/ou filiais, para que tenham ciência do presente feito; 

i) oficie-se à Junta Comercial para que seja adotada a providência 
mencionada no art. 69, parágrafo único, da LRF; v./ 

j ) a intimação da devedora para que apresente o plano de ^ 
recuperação, no prazo improrrogável de 60 (dias) da publicação desta decisão, 
observando o que dispõem os arts. 53 e 54 da Lei 11.101/05, sob pena de 
decretação da falência nos termos do art. 73, II, do mesmo diploma legal. 

k) Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem 
as suas habilitações, diretamente ao administrador judicial ou as suas divergências 
quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7°, § 1" da LRF, a contar da 
publicação do edital previsto no art. 52 § 1°. 

I) Os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para apresentarem as 
suas objeções ao plano de recuperação das requerentes, a partir da publicação do 
edital a que alude o art. 7°, § 2°, da LRF, ou de acordo com o disposto no art. 55, 
parágrafo único, do mesmo diploma legal. 

m) defiro parcialmente o pedido liminar formulado (fl. 22), a fim de: 
suspender os efeitos dos protestos e negativações nos órgãos de restrição de crédito 
(por obrigações contraídas até a data do protocolo do pedido de recuperação 
judiciai), assim como a abstenção de futuras indicações por obrigações constituídas 
até a presente data, em desfavor da empresa recuperanda e de deus sócios, 
enquanto perdurar o prazo de suspensão das ações (180 dias) a que se refere o art. 
6° da lei 11.101/05. Expeçam-se ofícios ao Tabelionato de Protestos de Santa Rosa^, 
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SCPC e Serasa. 

Por fim, defiro o pedido de pagamento das custas ao final do feito. 

Intimem-se. 

Diligências legais. 

Em 29/02/2016 

Miroslava do 

Juíza de Direílo. 
parmo Mendonça, 
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